


2 
 

  

 
 
 
 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

เพื่อความยั่งยืน 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

 
 
 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 



2 
 

  

ค าน า 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน                   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใช้ส าหรับการเรียน   
การสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2561 ซึ่งคาดว่าผลที่ได้รับคือ ท าให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการศึกษา            
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีจุดประสงค์ของการเปิดหลักสูตร เพ่ือผลิตดุษฎี
บัณฑิตที่มีความรู้ในการค้นคว้าวิจัย การวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหา และการพัฒนาวิชาชีพด้าน การจัดการ
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมในยุค 4.0  โดยสามารถน าความรู้ไปพัฒนาสังคม         
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    5.4   ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
  มีการท าความร่วมมือและร่วมงานกับหน่วยงานและบริษัทในภาคอุตสาหกรรม ดังนี้ 

1) บริษัท อาซาฮี-ไทยอัลลอย จ ากัด 
9/23 ซอยจัดสรรการคลัง ถนนสุขสวัสดิ์ ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

2) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
โซน C ชั้น 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกต์ิิ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
        200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

4) สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย เลขที่ 86/6 ซอยตรีมิตร พระราม 4  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

    5.5   การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
                หลักสูตรใหม่  พ.ศ.2561 
                      สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 

 วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 
                      สภามหาวทิยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2561   

 วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561 
                              เปิดสอน  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2552  ในปีการศึกษา 2562 

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังส าเร็จการศึกษา  
1) นักวิจัยและพัฒนา ผูเชี่ยวชาญในหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
2) อาจารยในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  
3) นักอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอิสระและผู้บริหารหน่วยงานที่มีความสามารถในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการท างานเพ่ือความยั่งยืน 
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเปนตองน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
     11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 
-2564) ซึ่งยึดหลัก “ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลาง           
การพัฒนา” ที่มีหั ว ใจหลักในการสร้ างสมดุลของสามทุน คือ ทุน เศรษฐกิจ  ทุนสั งคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นี้ได้จัดท า        
บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศ
ไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ที่ต้องเร่งสร้างการพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนา    ในทุกมิติ
เพ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศ  การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมของประเทศไทย ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่  ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากล  และยกระดับสินค้าไทยให้เป็นเศรษฐกิจฐานคุณค่า (Value Base Economy)       เพ่ือมุ่งสู่ความมั่นคง 
มั่งค่ังและยั่งยืนในอนาคต  
  โดยสถานการณ์ในยุคประเทศไทย 4.0 และอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) นี้ จะเห็นได้ว่า              
การบูรณาการความรู้แขนงต่างๆ ทางอุตสาหกรรมแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
ความรวดเร็ว คล่องตัว ลดการใช้แรงงานคน  มีการด าเนินงานด้วยเทคโนโลยีด้วยระบบอัตโนมัติ  ส่งเสริม
นวัตกรรมการใช้พลังงานทดแทน รวมถึงแนวคิดการบริหารจัดการ ตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบผลิตภัณฑ์ ไปจนถึง
ได้นวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงมคีวามปลอดภัยด้านการบริหารจัดการทั้งระบบแบบองค์รวมด้วยเทคโนโลยียิ่งต้องมี
มากขึ้น โดยเฉพาะการผสมผสาน องค์ความรู้ที่สัมพันธ์กัน อาทิ องค์ความรู้ด้านการตลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์                
(E-Commerce) สัมพันธ์กับการผลิตแบบโซ่อุปทาน (Supply Chain) และการขายแบบนอกระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Off Line) การเงินยุคดิจิทัล ไลฟ์สไตล์ (Digital Lifestyle) สัมพันธ์กับการผลิตแบบอัตโนมัติ 
(Automation) หรือ การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Design) สัมพันธ์กับต้นทุนสัมพันธ์กับเทคโนโลยี
พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบของการบริหารจัดการ  ธุรกิจอุตสาหกรรม  ด้วยเทคโนโลยี       
ในภาพรวมยุคใหม่จะอยู่ภายใต้ระบบการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพได้ และเกิดประโยชน์ต่อประเทศ    
อย่างยิ่ง หากมีการศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้การจัดการวิศวกรรมยุคใหม่เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทย   
ได้นักวิจัยหรือผู้บริหารยุคใหม่ ซึ่งมีองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ ที่ทันสมัยเข้ามาบริหารจัดการระบบ
อุตสาหกรรมเพ่ิมมากขึ้น    ซึ่งแนวคิดนี้ทั่วโลกก าลังมีแนวโน้มเพ่ิมนักวิจัย และองค์ความรู้ทางด้านนี้เพ่ิมขึ้น 
เริ่มมีคนสนใจเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการและ     
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการเก่ียวกับ    การวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศรวมถึงนโยบายวิสัยทัศน์   และนโยบายขององค์กรชั้นน าทั่วโลก เช่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 
ประเทศไทย จ ากัด,บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเซีย (ประเทศไทย) จ ากัดซึ่งเป็นองค์กรชั้นน าเกี่ยวกับการจัดการ
เชิงบูรณาการเพื่อความยั่งยืนขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 

     11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การวางแผนหลักสูตรเพื่อพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมพิจารณาถึงองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 

ปัจจุบันประเทศไทยก าลังปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุค 4.0 และขับเคลื่อนประเทศ     
ไปสู่สังคมที่มุ่งเน้นเรื่องการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงการจัดการเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อศักยภาพและความมั่นคงขององค์กรที่มีบริบท (Context) ด้านการผลิตและพัฒนาปัจจัย     
การผลิตส าหรับผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมถึงรูปแบบและวิธีการท างานของทรัพยากรบุคคลในส่วน 
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ต่าง ๆ ภายในองค์กรและสังคมมีการเชื่อมโยงทั้งข้อมูล (Data) และข่าวสาร (Information) เพ่ือการจัดการ     
ที่ซับซ้อนมากขึ้น 

  ด้านการผลิตและการบริโภคตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล
สามารถใช้เป็นต้นแบบของสังคมที่ยั่งยืน น าไปสู่การพัฒนาทางเลือกของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ           
โดยลดความจ าเป็นในการสร้างเงื่อนไขใดๆ เพ่ือควบคุมการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้ค่าใช้จ่าย       
ทางสังคมน้อยลง โดยหันมาสนใจด้านการใช้พลังงานทดแทน ด้านการใช้เทคโนโลยี   

ดังนั้น ทางหลักสูตรจึงมีการวางแผนในการจัดท าหลักสูตรและพิจารณาด้านการพัฒนา     
ทางสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือรองรับการที่ประเทศไทยเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่ งมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ยุคใหมแ่ละเติมเต็มด้วยความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงการวิจัย           
และการพัฒนา เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้น าไปสู่การเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะทางปัญญา       
และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมด้านการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน มีความสามารถในการวินิจฉัย      
และพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  เมื่อพิจารณาผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมแล้วพบว่า       

การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน                
ต้องด าเนินการอย่างสอดคล้องตามพันธกิจของสถาบัน 
      12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ          
และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานความรู้ไปสู่การปฏิบัติ         
โดยการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะทางปัญญา ความช านาญ และมีความสามารถ        
ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่           
มีความคิดสร้างสรรค์เพ่ือประยุกต์ใช้กับองค์กร และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ 

      12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  เมื่อพิจารณาพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการศึกษา         
ที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ ภาคการผลิตและภาคบริการ  บริหารจัดการองค์กรด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 

13. ความสัมพันธ (ถาม)ี กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชาที่เปด 
สอนเพื่อใหบริการคณะ/สาขาวิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น)  
      13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  - 
      13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
  - 
      13.3 การบริหารจัดการ 
  - 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
      1.1 ปรัชญา 

ผลิตนักวิจัยระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถ  สร้างองค์ความรู้ใหม่ ด้านวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน หรือสามารถเสนอแนวทางใหม่ในการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างบูรณาการ              
และสร้างสรรค์ที่ก้าวหน้าในด้านวัตถุดิบและของเสีย (Material and waste) พลังงาน (Energy) สิ่งแวดล้อม 
(Environment) และระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม (Industry automation) เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ      
สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน  ตอบสนองนโยบายชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาติ 

     1.2 ความส าคัญ 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
มุ่งเน้นเพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยเพ่ือสร้างสิ่งประดิษฐ์ โดยเน้นวิจัยทั้งทางด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติ 
นวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการน าเอาไปท าการตลาดและการบริหารจัดการเชิงอุตสาหกรรม เพ่ือให้ก่อประโยชน์สูงสุด           
ในอุตสาหกรรม  ตามแนวคิดประชุมสุดยอดผู้น าโลก EARTH SUMMIT ในปี ค.ศ.1992 (Agenda twenty-one)         
ซึ่งว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable  Development) 

  ปัจจุบันการด าเนินธุรกิจ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการด ารงชีวิตของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งกับการด าเนินธุรกิจ เนื่องจาก        
การเข้าถึงความต้องการเชงิลึก เข้าถึงความรู้สึกของผู้บริโภค จะท าให้ธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้น การบริการให้ผู้บริโภค
จะมีความเป็นอัตลักษณ์ การแข่งขันทางธุรกิจจะมีความรุนแรงสูงขึ้น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ จะเข้ามา
แทนที่แรงงานยุคดั้งเดิม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเข้าไปแทนที่ความเชื่อแบบเดิมๆ 
ระบบดิจิทัลจะท าให้ธุรกิจบางอย่างล่มสลาย หนังสือนิตยสาร หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ จะเริ่มปิดตัว 
เพราะผู้บริโภคจะค้นคว้าหาข้อมูล ดูบันเทิงทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น  หรือที่เรียกว่า เมกะเทรนด์ (Mega 
Trends) ทั้งนี้สาขาวิชาฯจึงต้องการที่จะผลิตดุษฎีบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความ
ยั่งยืน ให้มีความรู้และทักษะการท าวิจัยด้วยการค้นคว้า ทดลองและวิเคราะห์เฉพาะแขนงวิชาส่งเสริม        
การพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย เพ่ือสร้างสิ่งประดิษฐ์ และน าสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม 
สร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) ให้แก่ประเทศไทยและพัฒนาไปถึงระดับนานาชาติ 
      1.3 วัตถุประสงค์ 

1)  เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน ให้มี 
ความรู้และทักษะการท าวิจัยด้วยการค้นคว้า ทดลองและวิเคราะห์เฉพาะแขนงวิชา 

2) เพ่ือพัฒนาวิศวกรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะ           
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ให้เกิดความก้าวหน้าในสาขา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพและสังคม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร      
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม      
การจัดการอุตสาหกรรม          
เพ่ือความยั่งยืน ให้มีมาตรฐาน
ตามท่ี สกอ. ก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน 
จากหลักสูตรในระดับสากล       
ตรงตามความต้องการผู้ใช้
บัณฑิตภาคอุตสาหกรรม 
- ติดตามประเมินผลหลักสูตร   
อย่างสม่ าเสมอ 

- เอกสารหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง    
กับความต้องการและความจ าเป็น
ของภาคอุตสาหกรรมและ          
การเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการ
อุตสาหกรรม  ด้านการผลิต
เทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรม
เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรม 
 

- ติดตามการเปลี่ยนแปลง        
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี        
การจัดการอุตสาหกรรม           
การออกแบบเชิงวิศวกรรม และ
วิวัฒนาการ  ด้านพลังงาน
สิ่งแวดล้อม และวัสดุ 
- การศึกษาและดูงาน 

- รายงานผลการประเมิน       
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
- ผลงานวิจัยและการเผยแพร่
ผลงาน 
- ความพึงพอใจในการประกอบ
อาชีพ ความรู้ ความสามารถ       
ในการท างานของบัณฑิต          
โดยเฉลี่ยในระดับดี 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
      1.1 ระบบ 

 การศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค (Semester System) โดยแบ่งเวลาศึกษาในปี
การศึกษาหนึ่ง ๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ 

(1) ภาคการศึกษาท่ีหนึ่ง (Firtst Semester) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน เป็นต้นไป เป็นเวลา 16 สัปดาห์
รวมทั้งเวลาส าหรับการสอบด้วย  

(2) ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป เป็นเวลา 16 
สัปดาห์รวมทั้งเวลาส าหรับการสอบด้วย  
      1.2  การจัดการศึกษาภาคดูร้อน 

         การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Session) ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้เวลาศึกษา 8 
สัปดาห์ รวมทั้งเวลาส าหรบัการสอนด้วย โดยให้เพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 
      1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  - 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
      2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  ประจ าปีการศึกษา แบ่งเป็น 3 ภาคเรียน ดังนี้ 

ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

      2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
ผู้เข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขา 

วิทยาศาสตร์ และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด ว่าด้วยเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 

      2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
โดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

      2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.4.1 นักศึกษาขาดประสบการณ์เกี่ยวกับสถานประกอบการ และความรู้ทางวิศวกรรม  
2.4.2 นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ เนื่องจากการเรียนการสอนเน้นการ

สอนด้วยต าราภาษาอังกฤษ 

2.5 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.4 
2.5.1 ในกรณีที่พบว่านักศึกษาแรกเข้ามีปัญหาตาม ข้อ 2.4.1 ให้จัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกอบรม 

ความรู้กับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะทางวิศวกรรม 
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2.5.2 ในกรณีที่พบว่านักศึกษาแรกเข้ามีปัญหาตาม ข้อ 2.4.2 ซึ่งสอบไม่ผ่านตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ให้นักศึกษาด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง 
วิธีการและเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 
      2.6 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

2.6.1 ภาคปกติ 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปี 

2561 2562 2563 2564 2565 

ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - 5 5 5 

2.6.2 ภาคสมทบ 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปี 

2561 2562 2563 2564 2565 

ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 3 - - 10 10 10 

รวม 10 20 30 30 30 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - 10 10 10 

      2.7 งบประมาณตามแผน 
2.7.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)  

ภาคปกติ 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย 400,000 800,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวมรายรับ 400,000 800,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

 
2.7.2 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)  

ภาคสมทบ 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย 1,600,000 3,200,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวมรายรับ 1,600,000 3,200,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 
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2.7.3 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 
ภาคปกติ 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

ก. งบด าเนินการ  
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,638,000 2,620,800 2,620,800 2,620,800 2,620,800 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 25,000 50,000 75,000 75,000 75,000 
3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 
(40% ของรายรับ) 

160,000 320,000 480,000 480,000 480,000 

รวม ก. 1,823,000 2,990,800 3,175,800 3,175,800 3,175,800 
ข. งบลงทุน  
1. ค่าครุภัณฑ์ 500,000 800,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

รวม ข. 500,000 800,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
รวม (ก.) + (ข.) 2,323,000 3,790,800 4,675,800 4,675,800 4,675,800 
จ านวนนักศึกษา 5 10 15 20 20 

2.7.4 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 
ภาคสมทบ 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

ก. งบด าเนินการ  
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร - - - - - 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 525,000 1,029,000 1,029,000 1,029,000 1,029,000 
3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 
(25% ของรายรับ) 

400,000 800,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

รวม ก. 925,000 1,829,000 2,229,000 2,229,000 2,229,000 
ข. งบลงทุน  
1. ค่าครุภัณฑ์ 10,000 20,000 30,000 30,000 30,000 

รวม ข. 10,000 20,000 30,000 30,000 30,000 
รวม (ก.) + (ข.) 935,000 1,849,000 2,259,000 2,259,000 2,259,000 
จ านวนนักศึกษา 10 20 30 40 40 

      2.8 ระบบการศึกษา 
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3.3 รายวิชา 

 ก. หมวดวิชาบังคับ        จ านวน 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา    ชื่อรายวิชา        หน่วยกิต 

EN6111101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง           3(3-0-6) 
        Advanced Research Methodology 
EN6111102 สัมมนา 1            1(0-2-1) 
   Seminar I 
EN6111103 สัมมนา 2            1(0-2-1) 
   Seminar II 
EN6111104 สัมมนา 3            1(0-2-1) 
   Seminar III 

ข. หมวดวิชาเลือก         จ านวน 6 หน่วยกิต  
รหัสวิชา     ชื่อรายวิชา         หน่วยกิต  

EN6112101   การออกแบบธุรกิจขั้นสูงเพ่ือความยั่งยืน                  3(3-0-6) 
        Sustainable Advanced Business Modeling 
EN6112102  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจเพื่อความยั่งยืน              3(3-0-6)

    Research and Development for Sustainable Innovation and Business  
        EN6112103 กฎหมายธุรกิจและอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน                3(3-0-6) 

   Sustainable Business and Industry law            
EN6112104  การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการเพ่ือความยั่งยืน       3(3-0-6)  

Sustainable Manufacturing and Operation Management  
EN6112105  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์                  3(3-0-6)  

Product Design and Development  
EN6112106  การออกแบบวิศวกรรมขั้นสูง                   3(3-0-6)  

Advanced Engineering Design  
EN6112107  การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม                   3(3-0-6)  

Design for Environment  
EN6112108  การประกันคุณภาพเพ่ือความยั่งยืน                  3(3-0-6)  

Sustainable Quality Assurance  
EN6112109 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ                  3(3-0-6)  

Innovation and Entrepreneurship  
EN6112110  การจัดการโลจิสติกส์เพ่ือความยั่งยืน                  3(3-0-6)  

Sustainable Logistics Management  
EN6112111  การใช้คอมพิวเตอร์ในการจ าลองทางอุตสาหกรรม                 3(3-0-6)  
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Computer Applications in Industrial Simulation  
EN6112112 การวิจัยด าเนินงานเพ่ือความยั่งยืน                  3(3-0-6)  

Sustainable Operation Research 
EN6112113  การจัดการพลังงานเพ่ือความยั่งยืน                  3(3-0-6)  

Sustainable Energy Management  
EN6112114  หัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมการจัดการเพื่อความยั่งยืน                   3(3-0-6)  

Selected Topics in Sustainable Management Engineering  

    ค. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์      จ านวน 36 หน่วยกิต 
รหัสวิชา     ชื่อรายวิชา         หน่วยกิต  

EN6113101  วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต              36  
Doctoral Dissertation 

     3.5 แผนการศึกษา 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48 หน่วยกิต 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง 
EN6111101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 3 3 0 6 
EN6111102 สัมมนา 1  1 0 2 1 
EN6112XXX วิชาเลือก (1)  3 3 0 6 
EN6112XXX วิชาเลือก (2)  3 3 0 6 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 14 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง 
  EN6111103 สัมมนา 2 1 0 2 1 
EN6113101 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต  6 - - - 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 2 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง 
  EN6111104 สัมมนา 3  1 0 2 1 
EN6113101 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต  6 - - - 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 2 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง 
EN6113101 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต  6 - - - 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = - 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง 
EN6113101 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต  9 - - - 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = - 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง 
EN6113101 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต  9 - - - 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = - 
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3.6 ค าอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาบังคับ        

EN6111101 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง                    3(3-0-6) 
   Advanced Research Methodology  
  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง เครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในงานวิจัย           
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล การสรุปผลงานวิจัย และ
ข้อเสนอแนะการเขียนรายงานการวิจัยในระดับปริญญาเอก 
   Advanced scientific and technological research methodology; use of advanced 
statistical tools in quantitative and qualitative research; data collection and data analysis, 
interpretation, conclusions, research recommendations; research report writing at doctoral 
degree level 

 

EN6111102  สัมมนา 1                              1(0-2-1) 
Seminar I 
การน าเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือ 

ความยั่งยืน โดยนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตศึกษาและผู้เชี่ยวชาญ  
Presentation and discussion of the selected topics in Sustainable Industrial 

Management Engineering by graduate students and specialists. 

 

EN6111103  สัมมนา 2                             1(0-2-1) 
Seminar II 
การน าเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือ 

ความยั่งยืน โดยนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตศึกษาและผู้เชี่ยวชาญ  
Presentation and discussion of the selected topics in Sustainable Industrial 

Management Engineering by graduate students and specialists. 

 

EN6111104  สัมมนา 3                              1(0-2-1) 
Seminar III 
การน าเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือ 

ความยั่งยืน โดยนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตศึกษาและผู้เชี่ยวชาญ  
Presentation and discussion of the selected topics in Sustainable Industrial 

Management Engineering by graduate students and specialists. 
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ข. หมวดวิชาเลือก     
EN6112101   การออกแบบธุรกิจขั้นสูงเพื่อความย่ังยืน         3(3-0-6) 
   Sustainable Advanced Business Modeling  
  การก าหนดตลาดเป้าหมาย  การออกแบบวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณค่าให้แก่ลูกค้า     
การก าหนดต าแหน่งการแข่งขัน การก าหนดรูปแบบธุรกิจ การค านวณต้นทุนและการตั้งราคา การวางแผน       
ทางการตลาด การทดสอบแผนธุรกิจ 
  Target market determination; product lifecycle design; customer’ s value 
development; competitive positioning; business model determination; cost calculation and 
pricing; marketing planning; business plan testing  

EN6112102  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจเพื่อความย่ังยืน                       3(3-0-6)
 Research and Development for Sustainable Innovation and Business 
ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนทัศน์ การวิจัยกระบวนการจัดการเทคโนโลยียุคดิจิทัล           

การวางแผนเทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การจัดหาเทคโนโลยีจากภายในและภายนอก การ
ประเมินเทคโนโลยี การตลาดออนไลน์ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
โครงการ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การพัฒนารูปแบบการด าเนินธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน 

Creativity and paradigm; digital technology research methodology; technology 
planning; big data analytics; internal and external technology sourcing; technology assessment; 
digital marketing; intellectual property management; project feasibility; strategic planning 
process; sustainable business model development 

EN6112103 กฎหมายธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน                 3(3-0-6) 
  Sustainable Business and Industry law             

กฎหมายและธุรกิจ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน กฎหมายวัตถุอันตราย กฎหมายแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมาย
เกี่ยวกับการผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

Law and business; industry and commerce related law; factory regulation; 
hazard material law; labor law; environmental law; manufacturing related law; industry 
product standard; engineering practice related law 

EN6112104  การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน        3(3-0-6)  
Sustainable Manufacturing and Operation Management  
การผลิตและการปฏิบัติการ การพยากรณ์ความต้องการ การก าหนดสถานที่ตั้งโรงงาน            

การวางแผนก าลังการผลิต การวางผังโรงงาน การศึกษาการท างาน การจัดสมดุลสายการผลิต การวางแผน



16 
 

  

และควบคุมการผลิต การวางแผนความต้องการวัสดุการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การควบคุมสินค้าคงคลัง           
การจัดการโครงการ กลยุทธ์การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ  

Productions and operations; demand forecasting; determination of plant 
location; production capacity planning; plant layout design; operation study; production line 
balancing; production planning and control; material requirement planning; quality 
improvement; inventory control; project management; production management strategies and 
operations 

EN6112105  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์          3(3-0-6)  
Product Design and Development  
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์นวัตกรรมในการแข่งขันผลิตภัณฑ์ใหม่          

การวางแผนและการก าหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ วัฏจักรและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แนวคิด           
การทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมและการควบคุมต้นทุน 
การบริหารโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  

Product design and development; innovation study and analysis for 
competition; importance and role of new product; product planning and specifications; 
product life cycle and continuous development; new product testing concepts; engineering 
product design; architecture and cost control; new product development project management 

 

EN6112106  การออกแบบวิศวกรรมขั้นสูง           3(3-0-6)  
Advanced Engineering Design  
กระบวนการวิศวกรรมขั้นสูง การออกแบบชิ้นส่วนและการออกแบบระบบ การเลือกวัสดุ        

การเลือกเครื่องมือเครื่องจักรเพ่ือการผลิต เทคโนโลยีในการขึ้นรูปวัสดุ การจ าลองเชิงวิศวกรรม การออกแบบ      
ในรายละเอียด  การสื่อสารงานออกแบบ การออกแบบเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ การจัดการความรู้ด้านการ
ออกแบบ  

Advanced engineering processes; component and system design; material 
selection; production machineries selection; material forming technologiys; engineering 
simulations; detail designing; communication of design works; designing for recycling, design 
knowledge management 

N6112107 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม           3(3-0-6)  
Design for Environment  
การออกแบบตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ กระบวนการในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์    

เชิงนิเวศเศรษฐกิจตามมาตรฐาน ISO/TR 14062 เครื่องมือในการออกแบบเพ่ือสิ่งแวดล้อม การออกแบบ         
เพ่ือการประกอบ การออกแบบเพื่อน ากลับมาใช้ซ้ าและน ากลับมาใช้ใหม่ การวิเคราะห์ต้นทุนตลอดวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ เทคนิคการประเมินผลการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  
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Product life cycle design; design and development procedures of eco-products 
complying with ISO/TR14062; design tools for environment; design for assembly; design for 
reuse and recycly product life cycle cost analysis; eco design evaluation techniques 

 
 

EN6112108  การประกันคุณภาพเพื่อความย่ังยืน          3(3-0-6)  
Sustainable Quality Assurance  
คุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ ระบบคุณภาพนานาชาติ ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน สมอ. 

ระบบการจัดการองค์กรน าไปสู่การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลกระทบของความสามารถในการแข่งขัน
ของผลิตภัณฑ์  

Quality; quality assurance system concepts; international quality system TIS 
quality standard system; organizational management systemfor product design and 
development; impacts of product competition 

 
EN6112109  นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ          3(3-0-6)  

Innovation and Entrepreneurship  
ธรรมชาติของนวัตกรรม รูปแบบและที่มาของนวัตกรรม กระบวนการในการสร้างนวัตกรรม     

การน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ กระบวนการในการสร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรม หลักการเป็น
ผู้ประกอบการเบื้องต้น 

Nature of innovation; innovation forms and background; Innovation creation 
process; commercialization of innovations; business founding processes using innovations; 
entrepreneurship principles  

EN6112110  การจัดการโลจิสติกส์เพื่อความย่ังยืน          3(3-0-6)  
Sustainable Logistics Management  
การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการกิจกรรมโดยรวม การจัดการแหล่งวัตถุดิบไปจนถึงลูกค้า       

การปฏิบัติการและสารสนเทศ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของระบบโลจิสติกส์ การจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้า   
การจัดการคลังสินค้า ต้นทุนของการกระจายสินค้าและการขนส่ง การจัดการโลจิสติกส์แบบย้อนกลับ              
การจัดการโลจิสติกส์เพ่ือความยั่งยืน   

Logistics management; overall activities management; management from 
sources of raw materials to customers; operations and information; best practices of logistics 
system; customer relationship management; warehouse management; cost of distribution and 
transportation; reverse logistics management; sustainable logistics management 

EN6112111  การใช้คอมพิวเตอร์ในการจ าลองทางอุตสาหกรรม        3(3-0-6)  
Computer Applications in Industrial Simulation  
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การประเมินโครงการด้วยการจ าลองทางคอมพิวเตอร์ กระบวนการจ าลองปัญหา การใช้เลขสุ่ม 
การวิเคราะห์การตัดสินใจ การสร้างแบบจ าลอง การทดสอบแบบจ าลอง การน าแบบจ าลองไปใช้แก้ปัญหา
อุตสาหกรรม  

Project assessment using computer simulation; problems simulation processes, 
use of random numbers; analysis of decision-making; simulation modelling; simulation model 
testing; use of simulation in industrial problem solving 

 

EN6112112  การวิจัยด าเนินงานเพื่อความย่ังยืน          3(3-0-6)  
Sustainable Operation Research  
แบบจ าลองเชิงก าหนดและเชิงสุ่ม การเขียนโปรแกรมเชิงเส้น การแก้ปัญหาด้วยวิธีซิมเพล็ก       

การวิเคราะห์ความไว ความเป็นคู่ ปัญหาการขนส่ง การก าหนดจ านวนเต็ม การเขียนโปรแกรมเครือข่าย            
การใช้งานรูปแบบสินค้าคงคลัง ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีเกมและการจ าลองสถานการณ์ หลักการของการหา          
ค่าดีท่ีสุด การวิจัยด าเนินงานเพื่อความยั่งยืน 

Deterministic and stochastic models; linear programming; problem solving using 
simplex method; sensitivity analysis; duality; transportation problems; integer programming; 
network programming; applications to inventory control models; queueing theory; game 
theory and simulation; optimization principle; sustainable operation research 

EN6112113  การจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน          3(3-0-6) 
Sustainable Energy Management 
การบริโภคพลังงานของพลังงานไฟฟ้าและความร้อนของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม       

การประเมินอุปกรณ์ที่มีนัยส าคัญในการบริโภคพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานของเครื่องจักร กฎหมายและ
มาตรฐานการจัดการพลังงาน การจัดโครงสร้างองค์กรและนโยบายพลังงาน การวิเคราะห์ลงทุนด้านเทคโนโลยี
ด้านพลังงาน ระบบการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม การประเมินการใช้พลังงานขององค์กร                
การจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน 

Energy consumption in terms of both electricity and heat of machineries in 
factories; evaluation of energy- significant equipment; energy conservation of machineries; 
energy management laws and standards; organization structure and energy policy; analysis of 
energy technology investment; behavior change supporting system; evaluation of energy used 
by organization; sustainable energy management 

EN6112114  หัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมการจัดการเพื่อความยั่งยืน        3(3-0-6)  
Selected Topics in Sustainable Management Engineering 
หัวข้อพิเศษ โดยศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และมีผลกระทบผลต่อความยั่งยืน       

ในงานอุตสาหกรรม หรือการจัดการทางด้านวิศวกรรมเพ่ือความยั่งยืนในงานหรือหน่วยงานต่างๆ เป็น
กรณีศึกษา  
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Special topics in technology development and its impacts to sustainability in 
industrial works, or engineering management for sustainability in works or organization as a 
case study 

 
 
 
 
 

ค. วิทยานิพนธ์  
EN6113101  วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต                36 หน่วยกิต

Doctoral Dissertation 
ทบทวน ศึกษา และเปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวกับวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน           

หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ท างานวิจัยและเขียนผลงานวิจัยในรูปดุษฎีนิพนธ์ และน าเสนอผลที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานจริงได้ เป็นไปตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

Review, study, and compare research studies in the field of sustainable 
industrial management engineering or related areas. Conduct research and present findings in 
the form of a dissertation that result in a new finding knowledge applicable in real world 
practices and following university protocol 
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3.7 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิอาจารย์  
 3.7.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ล า 
ดับ 
ที ่

 
ชื่อ- นามสกุล 

 
ต า 

แหน่ง
วิชา 
การ 

คุณวุฒิสาขาวิชา 
(สาขาวิชาเอก) 

 
 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา/  
พ.ศ. 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์) 
(ปีการศึกษา) 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 นายณัฐวรพล  รัชสิรวิัชรบุล 
  X XXXX XXXXX XX X 

อาจารย์ Ph.D. 
(Engineering Management) 

M.Sc. 
(Engineering Management) 

วศ.บ. 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

University of Missouri-Rolla, 
USA., 1999 

University of Missouri-Rolla, 
USA., 1996 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2537 

3 3 3 3 3 

2 นายปริญญ์  บุญกนิษฐ 
X XXXX XXXXX XX X 

อาจารย์ ปร.ด. 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

วศ.ม. 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

อส.บ. 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2541 

3 3 3 3 3 

3 นายสุวิทย์  แพงกันยา 
X XXXX XXXXX XX X 

อาจารย์ ปร.ด. 
(เทคโนโลยีพลังงาน) 

วศ.ม. 
(เทคโนโลยีพลังงาน) 

วศ.บ. 
(วิศวกรรมพลังงาน)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี,2558 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี,2553 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2549 

3 3 3 3 3 

4 นางสาวจนัทมิา  ริ้วลายเงนิ 
X XXXX XXXXX XX X 

อาจารย์ วศ.ด. 
(วิศวกรรมพลังงาน) 

วศ.ม. 
(วิศวกรรมพลังงาน) 

วท.บ. 
(ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 
 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ, 2548 

3 3 3 3 3 
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3.7.1 อาจารย์ผู้สอน 

 
ล า 
ดับ 
ที ่

 
ชื่อ- นามสกุล 

 
ต า 

แหน่ง
วิชา 
การ 

คุณวุฒิสาขาวิชา 
(สาขาวิชาเอก) 

 
 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา/  
พ.ศ. 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์) 
(ปีการศึกษา) 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 นายณัฐวรพล  รัชสิรวิัชรบุล 
  X XXXX XXXXX XX X 

อาจารย์ Ph.D. 
(Engineering Management) 

M.Sc. 
(Engineering Management) 

วศ.บ. 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

University of Missouri-Rolla, 
USA., 1999 

University of Missouri-Rolla, 
USA., 1996 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2537 

3 3 3 3 3 

2 นายปริญญ์  บุญกนิษฐ 
X XXXX XXXXX XX X 

อาจารย์ ปร.ด. 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

วศ.ม. 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

อส.บ. 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2541 

3 3 3 3 3 

3 นายสุวิทย์  แพงกันยา 
X XXXX XXXXX XX X 

อาจารย์ ปร.ด. 
(เทคโนโลยีพลังงาน) 

วศ.ม. 
(เทคโนโลยีพลังงาน) 

วศ.บ. 
(วิศวกรรมพลังงาน)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี,2558 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี,2553 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2549 

3 3 3 3 3 

4 นางสาวจนัทมิา  ริ้วลายเงนิ 
X XXXX XXXXX XX X 

อาจารย์ วศ.ด. 
(วิศวกรรมพลังงาน) 

วศ.ม. 
(วิศวกรรมพลังงาน) 

วท.บ. 
(ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 
 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ, 2548 

3 3 3 3 3 
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3.7.3 อาจารย์พิเศษ 

 
ล า 
ดับ 
ที ่

 
ชื่อ- นามสกุล 

 
ต า 

แหน่ง
วิชา 
การ 

คุณวุฒิสาขาวิชา 
(สาขาวิชาเอก) 

 
 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา/  
พ.ศ. 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์) 
(ปีการศึกษา) 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 นายสมศักดิ ์   มนีคร  
X XXXX XXXXX XX X 

ผศ. วศ.ด.  
(การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ) 

ค.ม. 
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)  

วศ.บ. 
(วิศวกรรมอุตสาหการ)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2558   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2545 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, 
2532 

3 3 3 3 3 

2 นายอนนัต์  เดอร์ซิงห์ 
X XXXX XXXXX XX X 

อาจารย์ Ph.D. 
(Computer Science) 

M.Eng 
(Broadband 

Telecommunications) 
วศ.บ. 

(คอมพิวเตอร์) 

Dalhousie University 
Canada., 2009 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2544 
 
 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2542 

3 3 3 3 3 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 ไมมี 
5.  ขอก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
     5.1 ค าอธิบายโดยยอ 

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต คือ การศึกษา คนควา และการท าวิจัยเชิงลึกภายใตการก ากับของอาจารย         
ที่ปรึกษาซึ่งมีหนาที่ใหค าปรึกษาและแนะน าการท าวิทยานิพนธ  โดยนักศึกษาจะต้องเสนอความก้าวหน้า           
ทุกภาคการศึกษา เพ่ือความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
โดยมีเป าหมายให เกิดองคความรู  เทคโนโลยี หรือความคิดริเริ่มใหม  และมุ งผลสัมฤทธิ์ที่ เกิดประโยชน                
ในการพัฒนาศาสตรทางดานวิศวกรรม 
     5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นักศึกษามีความรูและประสบการณการท างานวิจัยเพ่ือใหเกิดองคความรูใหม ผลงานใหมตลอดจน       
การต่อยอดทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันและส่งเสริมความยั่งยืนได้ 
     5.3 ช่วงเวลา 

ทุกภาคการศึกษาตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาศึกษาอยูในหลักสูตร 
     5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 36 หน่วยกิต 
     5.5 การเตรียมการ 

นักศึกษาปรึกษาหัวข้องานวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สืบค้นข้อมูล และประชุม
ปรึกษางานเป็นระยะๆ จัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต เสนอแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์        
ดุษฎีบัณฑิต และสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตและด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 
     5.6 กระบวนการประเมินผล 

ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ    
4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์
ดุษฎีบัณฑิต เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับ        
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จ านวน 1 เรื่อง และระดับนานาชาติ จ านวน 1 เรื่อง ที่มีคุณภาพ       
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ความรู้และการสื่อสาร - ส่งเสริมให้ผู้ เรียนศึกษา ค้นคว้าองค์ความรู้ ในวิชาชีพ เพ่ือฝึกทักษะ 
การตีความหมาย การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ การสรุป การเขียนเชิงวิชาการ 
การสื่อสารและเสนอผลงาน โดยสอดแทรกในรายวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ตลอดการศึกษา 

บุคลิกภาพ - มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ การเข้าสังคม เทคนิคสื่อสารและ       
การ เสริมสร้ า งมนุษยสัม พันธ์ที่ ดี ระหว่ า งบุคคล รวมถึ งการวางตัว 
ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสมและเป็นอิสระโดยสอดแทรกเนื้อหา      
ของรายวิชาในหลักสูตรและพัฒนาบุคลิกภาพด้วยการเข้าร่วมกิจกรรม       
ทางวิชาการ ก่อนนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ 
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่ งนักศึกษาต้องท าโครงการเป็นกลุ่มหรือเดี่ยว 
ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วม ในการน าเสนอรายงาน เพ่ือฝึกทักษะภาวะผู้น า
ทางวิชาชีพที่ดี 
- มอบหมายงานให้หมุนเวียนการเป็นผู้น าในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือฝึกทักษะภาวะ
ผู้น าในความรับผิดชอบด้านวิชาชีพ กิจกรรมทางวิชาการควบคู่กับด้านสังคม
และวัฒนธรรม 
- การสร้างวินัยในตนเอง การบริหารโครงการรายวิชา การตรงต่อเวลาความ
สม่ าเสมอในการพัฒนาผลการท างาน เสนอผลงานการมีส่วนร่วมโดยเสริม
ทักษะในการอภิปราย การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล จากการสัมมนา
ระหว่างศึกษาในหลักสูตร 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

- มีการส่งเสริมให้เกิดความรู้ที่ลึกซึ้งถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมาย     
ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยี
และการจัดการที่ยั่งยืน 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1. คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ต้องส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นคุณค่าในด้านคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิต

ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นความสามารถในการพัฒนางานวิจัย
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ในวิชาชีพที่มีศักยภาพให้สามารถแข่งขันได้นั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต 
ความส าเร็จในด้านต่างๆ  ผู้พัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่ งยืนจ าเป็นมีความรับผิดชอบต่อ
ผล        ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอ่ืนๆ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม 
จริยธรรมสามารถถ่ายทอดความมีคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษาเห็นความส าคัญควบคู่กับวิทยาการต่างๆ  

(1) ตระหนักในคุณค่าของการเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(2) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับที่เป็นธรรมขององค์กรและสังคมต่างๆ มีระเบียบวินัย  

ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง ทั้งในวิชาชีพและสังคม มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างาน
เป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างเป็นธรรม 
  (3)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 
  (4)  สามารถวิเคราะห์ และสื่อสารถึงผลกระทบจากผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ใน
วิชาชีพต่อบุคคล องค์กร และสังคม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการตรง

ต่อเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบในการท าโครงการ การฝึก
ให้รับผิดชอบ การเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกท่ีดีมีความซื่อสัตย์ ปลูกฝังคุณธรรม ในการพัฒนางานวิจัย การสอบ         
เห็นความส าคัญด้านความปลอดภัยทั้งตนเอง และสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การส่งเสริมและเชิดชูนักศึกษา    
ที่ท าความดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวมและเป็นผู้เสียสละ เป็นต้น 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินจากการรักษาเวลาของนักศึกษา ในการท างาน การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน 

ที่มอบหมายตามก าหนดระยะเวลาและการร่วมกิจกรรมต่างๆ 
(2) ประเมินจากการมีวินัยและความสามารถในการพัฒนาโครงการ หรืองานวิจัยของ

นักศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ 
 

(3) ปริมาณงานที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปริมาณการทุจริตในกิจกรรมต่างๆ 
(4) ประเมินจากผลงานและความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชาวิศวกรรม 
การจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 

(2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา และอธิบายความต้องการทางวิศวกรรมการจัดการ 
อุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และสามารถใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับ      
การแก้ไขปัญหา 

(3)  เข้าใจและพัฒนาความรู้ ความช านาญทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความ 
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ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง 
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน    

การพัฒนาเทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับพลังงาน สิ่งแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยในสังคมกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ             
ที่เก่ียวข้อง 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการบรรยาย การแก้ปัญหากรณีศึกษา      

การค้นคว้าด้วยตนเอง การศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ การรายงานผลและเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการ โดยเน้นหลักการทางทฤษฏี และประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
นวัตกรรมการจัดการองค์กร ทางเทคโนโลยี การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนาจากสถานการณ์จริง 
โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการท าวิจัย
ในสถานประกอบการ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                           ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการวิจัยของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ  

(1)  การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียนและการสอบปลายภาคเรียน 
(2)  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(3)  ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่น าเสนอ 
(4)  ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(5)  ประเมินจากการท าวิจัยหรือการค้นคว้าอิสระ 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถคิดอย่างมีระบบ โดยการเชื่อมโยงที่กว้างข้ึน ในขณะที่สามารถเข้าใจในประเด็น      
     ได้ลึกซึ้ง 
(2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย เพ่ือพัฒนาแนวคิดใหม่อย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถรวบรวม วิเคราะห์ วิจารณ์ และสรุปประเด็นปัญหาอย่างสร้างสรรค์         
(4) สามารถรายงานผล การขยายผลขององค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มี    

อยู่เดิม ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ในการจัดการบริบทใหม่ ด้านการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนได้อย่าง
เหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) กรณีศึกษาด้านการประยุกต์ทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
(2) การรายงานผลการวิจัย หรือค้นคว้าอิสระโดยการสัมมนา หรือการประชุมวิชาการ 
(3)  ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง โดยการวิจัย 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน การปฏิบัติและการวิจัยของนักศึกษา เช่น ประเมินจาก 

การน าเสนอรายงาน ในการสัมมนาประจ าภาคเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสอบวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 



27 
 

 
 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่าง              
มีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถให้ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวก และสร้า งเสริมความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง          
ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

(3) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
(4) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม      

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม  
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
ใช้การสอนที่การก าหนดโครงการประจ าวิชาให้มีการท างานเป็นกลุ่ม   การท างานที่ต้อง

ประสานงานกับผู้อ่ืนข้ามหน่วยงาน หรือต้องค้นคว้า ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ส่งเสริมวิชาชีพ การสร้างความ
ร่วมมือกับบุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์  

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกทักษะการเป็นผู้น า การน าเสนอรายงาน        
กลุ่มหรือเดี่ยวในชั้นเรียน การสัมมนาประจ าภาคเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมการท าวิจัย ผลการวิจัย และ     
ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) มีทักษะและสามารถใช้สารสนเทศ ในการคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ           

เพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า ใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
เพ่ือความยั่งยืน 

  (2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนเพ่ือรายงานผลการท า
โครงการ หรือการวิจัย พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ  

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข       
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมโดยให้นักศึกษาท าโครงการรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิ เคราะห์
สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์เสมือนจริง เสนอแนะการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ ในแบบท างานเป็นกลุ่มและเฉพาะราย 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ   
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(1) การประเมินผลจากเทคนิคการน าเสนอตามหลักการของการเลือกใช้เครื่องมือ     
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ คณิตศาสตร์และสถิติ ที่ เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม             
เพ่ือความยั่งยืน 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัดและเหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย การท าโครงการ หรือกรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอในชั้นเรียนและการสัมมนา
ประจ าภาคเรียน 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา           
(Curriculum Mapping) 

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

1) คุณธรรม จริยธรรม 
(1) ตระหนักในคุณค่าของการเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(2) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับที่เป็นธรรมขององค์กรและสังคมต่าง ๆ มีระเบียบวินัย 

ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง ทั้งในวิชาชีพและสังคม  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถ
ท างานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างเป็นธรรม 

(3)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความ 
เป็นมนุษย ์
 (4) สามารถวิเคราะห์ และสื่อสารถึงผลกระทบจากผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ในวิชาชีพ
ต่อบุคคล องค์กร และสังคม 

2) ความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชา 

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา และอธิบายความต้องการทางวิศวกรรมการจัดการ 

อุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และสามารถใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับ      
การแก้ไขปัญหา 

(3) เข้าใจและพัฒนาความรู้ ความช านาญทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความ
ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง 

(4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน    
การพัฒนาเทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับพลังงาน สิ่งแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยในสังคมกับความรู้ในศาสตร์อ่ื น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

3) ทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถคิดอย่างมีระบบ โดยการเชื่อมโยงที่กว้างข้ึน ในขณะที่สามารถเข้าใจในประเด็น     

ได้ลึกซึ้ง 
(2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย เพ่ือพัฒนาแนวคิดใหม่อย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถรวบรวม วิเคราะห์ วิจารณ์ และสรุปประเด็นปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
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(4) สามารถรายงานผล การขยายผลขององค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มี     
อยู่เดิม ด้วยเทคนิคศึกษา ค้นคว้า และการวิจัย ในการจัดการบริบทใหม่ ด้านการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน     
ได้อย่างเหมาะสม 

4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่าง              

มีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถให้ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวก และสร้างเสริมความร่วมมือกับ

ผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
(3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
(4) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม      

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม  

5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะและสามารถใช้สารสนเทศ ในการคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ            

เพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า ใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
เพ่ือความยั่งยืน 

 (2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เพ่ือรายงานผลการท า
โครงการ หรือการวิจัย พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

 
4.ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 
 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลช  
การสื่อการ 

และ 
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

วิชาบังคับ                   
EN6111101 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสงู                   
EN6111102 สัมมนา 1                   
EN6111103 สัมมนา 2                   
EN6111104 สัมมนา 3                   
วิชาเลือก                   

EN6112101 การออกแบบธุรกิจขั้นสูงเพื่อความยั่งยืน                   
EN6112102 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและธรุกิจเพื่อความยั่งยนื                            
EN6112103 กฎหมายธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน                   
EN6112104 การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการเพื่อความยั่งยนื                   
EN6112105 การออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ ์                   
EN6112106 การออกแบบวิศวกรรมขั้นสูง                   
EN6112107 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม                      

34 
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รายวิชา 

 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

 
4.ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 
 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลช  
การสื่อการ 

และ 
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

EN6112108 การประกันคุณภาพเพื่อความยั่งยืน                     
EN6112109 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ                   
EN6112110 การจัดการโลจสิติกส์เพื่อความยั่งยืน                             
EN6112111 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจ าลองทางอุตสาหกรรม                   

EN6112112 การวิจัยด าเนินงานเพื่อความยั่งยืน                   

EN6112113 การจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน                   

EN6112114 หัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมการจัดการ             
เพื่อความยั่งยืน 

                  

วิทยานิพนธ์                    
EN4113101 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต                                           
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการใช้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร      

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 (ภาคผนวก ก) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
     2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

การทวนสอบระดับรายวิชา มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของการให้คะแนน 
เกณฑ์การวัดผล ผู้เรียนสามารถอุทธรณ์การประเมินผลการเรียนรู้ได้ ตลอดจนให้ผู้เรียนประเมินการจัดการเรียน
การสอนทุกรายวิชา พร้อมน าผลการประเมินแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
     2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

มีการประเมินภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกปีการศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจ        
ต่อคุณภาพของหลักสูตร และประเมินความพึงพอใจผู้ส าเร็จการศึกษา จากผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนประเมิน
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของดุษฎีบัณฑิต 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 การวัดผล และการส าเร็จการศึกษา 
(1) การวัดผล และการส าเร็จการศึกษา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) 
(2) การประเมินผลการศึกษาในแต่ละวิชาให้ก าหนดเป็นระดับคะแนนต่างๆ ซึ่งมีค่าระดับ

คะแนนต่อหน่วยกิต และผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 
ระดับคะแนน ค่าระดับคะแนน ผลการศึกษา 

A 
B+ 
B 
C+ 
C 
D+ 
D 
F 
S 
U 
I 

W 
AU 

4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
0 
- 
- 
- 
- 
- 

ดีเลิศ (Excellent) 
ดีมาก (Very Good) 
ดี (Good) 
ค่อนข้างดี (Fairly Good) 
พอใช้ (Fair) 
ค่อนข้างพอใช้ (Poor) 
อ่อน (Very Poor) 
ตก (Fail) 
สอบผ่าน / เป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory) 
สอบไม่ผ่าน / ไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory) 
การวัดผลรายวิชายังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
ขอถอนวิชาเรียนหลังก าหนด (Withdrawal) 
เข้าร่วมฟังการบรรยาย 

(3) การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบภาษาต่างประเทศ 
การสอบวิทยานิพนธ์ 

(ก) การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบ
ภาษาอังกฤษ ให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนนดังนี้ 
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ระดับคะแนน   ผลการศึกษา 
 S    สอบผ่าน / เป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory) 
 U    สอบไม่ผ่าน / ไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory) 

(ข) การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนนดังนี้ 
ระดับคะแนน   ผลการศึกษา 

 P    ผ่าน (Pass) 
 F    ตก (Fail) 

(4) การส าเร็จการศึกษา 
การส าเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาได้ ต้องมีคุณสมบัติและ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี ้
4.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า            

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  
4.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท า

วิทยานิพนธ์  
4.3 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได ้

4.4 ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติจ านวน 1 เรื่อง และระดับนานาชาติ จ านวน 1 เรื่อง      
ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

4.5 สอบผ่านภาษาต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
4.6 ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์/ผลงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่น

บันทึกข้อมูลตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่อคณะ ตามระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 

4.7 กรณีท่ีเรียนรายวิชา หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต ต้องมี 
ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนด 

4.8 ศึกษาภายในระยะเวลาศึกษาตามที่ก าหนดไว้ 
4.9 ปฏิบัติตามข้อก าหนดอ่ืนที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

เกณฑ์นักศึกษาที่มีสิทธิแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
1. เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
2. ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3. ให้นักศึกษาที่คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 1. และ 2. ยื่นค าร้องแสดงความจ านง 

ขอส าเร็จการศึกษาผ่านขั้นตอนต่างๆ ตามก าหนดของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเสนอต่อส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ      
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษานั้น 
 
 



34 

 

 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
(1) มีการปฐมนิเทศและแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้ความรู้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน และการวิจัย

อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา และสัมพันธ์กับวิชาชีพเพ่ือการจัดการอุตสาหกรรม      
อย่างยั่งยืนเป็นอันดับแรก สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ ในองค์กรต่างๆ    
การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(3) ให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายใหม่ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1)  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ    
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ใช้วิจัยในแนววิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
เพ่ือความยั่งยืนเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรมดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(2)  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

(1)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้คุณธรรม 
(2)  มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
(3)  ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพและพัฒนาการเรียน    

การสอน  
(4)  จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
(5)  จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 
คณะกรรมการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือ

ความยั่งยืน  ก าหนดการก ากับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

การบริหารหลักสูตร ให้มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    
เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าสาขาวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ โดยในระดับหลักสูตร     
มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณพ์มาตราฐานหลักสูตร 
รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร 

2. บัณฑิต 
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณพิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรม 

จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะ       
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับ              
จากสถานประกอบการ ผู้ ใช้บัณฑิต ส ารวจความต้องการแรงงาน ความพึงพอใจของผู้ ใช้ดุษฎีบัณฑิต              
เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่ องกับการประมาณ    
ความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา 

3. นักศึกษา 
 หลักสูตรให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา และมีความพร้อมในการเรียน           
ในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรม      
การพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ในการด าเนินงานค านึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตรา         
การคงอยู่ของนักศึกษา  อัตราการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร ดังนี้ 

3.1 การสนับสนุนและการใหค าแนะน านักศึกษา  
           3.1.1 การใหค าปรึกษาดานวิชาการและอ่ืนๆ แกนักศึกษา 

             มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหา         
ในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา เพ่ือให้นักศึกษา         
เข้าปรึกษาได้นอกจากนี้  ต้องมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 
               3.1.2  การอุทธรณของนักศึกษา 

             กรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษา ในรายวิชาใด นักศึกษาสามารถ
ยื่นค าร้องเพ่ือขอตรวจสอบรายละเอียดการให้คะแนนของอาจารย์ในรายวิชาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ระเบียบขั้นตอนของทางมหาวิทยาลัย 
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4. อาจารย์ 
หลักสูตรให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตบัณฑิตให้สามารถ     

ก้าวทันหรือเป็นผู้น าในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน                 
จึงมีการก าหนดระบบ กลไก เกี่ยวกับการรับสมัครอาจารย์เพ่ือให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร            
ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตราฐานวิชาชีพที่ก าหนด นอกจากนั้นยังจัดท าระบบ       
การบริหารอาจารย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตามบริบทของหลักสูตร โดยให้คณาจารย์เข้ามามีส่วนร่วม 
          4.1 การบริหารคณาจารย์ 

4.1.1 การรับอาจารยใหม 
                  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และต้องมี

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
              4.1.2 การมีสวนรวมของคณาจารย ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

                  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน            
จัดการเรียนการสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียม       
ไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร             
และได้ดุษฎีบัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
              4.1.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 

          อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายชื่อผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ที่มีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ในสาขาวิชาของหลักสูตร  โดยอาจารย์พิเศษจะต้องเป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา           
ที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการ     
ที่ไม่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์            
ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 

          ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้ 

4.2 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
         4.2.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง 

                  บุคลากรสายสนับสนุนควรมีคุณวุฒิขั้นต่ าระดับปริญญาตรี โดยเกี่ยวข้องกับภาระงาน
และมีความรู้ทางด้านงานธุรการ 
          4.2.2  การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 

        4.2.2.1  มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือพัฒนางานประจ า 
แผนการจ้างงาน และวิธีการสรรหา 

4.2.2.2  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
4.2.2.3  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร 

สายสนับสนุน สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2.2.4  มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนได้น าความรู้และทักษะที่ได้รับ   

การพัฒนามาใช้ในการท างานเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ 
4.2.2.5  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุม 

ให้ถือปฏิบัติ 
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4.2.2.6  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
สายสนับสนุน 

4.2.2.7  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา 
บุคลากรสายสนับสนุน 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 คณะกรรมการให้ความส าคัญกับหลักสูตร เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ เข้าศึกษา                  
มีกระบวนการก าหนดสาระส าคัญของหลักสูตร ให้สอดคล้องกับวิสั ยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและ                     
คณะมีกระบวนการก าหนดสาระส าคัญของหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคม มีกระบวน        
การทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา โดยให้ความส าคัญกับอาจารย์ผู้สอน           
ในรายวิชา ค านึงถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอน
ที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้ และให้มีการประเมินผู้เรียนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน  

เปาหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1.พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย           
โดยอาจารย์และนักศึกษาสามารถ
ก้าวทันหรือเป็นผู้น าในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่  ๆทางด้านวิศวกรรม    
การจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
2.กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้     
มีแนวทางการเรียนที่สร้างทั้ง
ความรู้ความสามารถเชิงวิชาการ
วิชาชีพที่ทันสมัย 
3.ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร    
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
4.มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

1.จัดให้หลักสูตรสอดคล้อง             
กับมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม       
อุตสาหการระดับสากลหรือ
ระดับชาติ (หากมีการก าหนด) 
2.ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย       
โดยมีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี 
ประจ าวิชาให้นักศึกษาได้ศึกษา
ความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเอง 
3.จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียน     
ให้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
และมีแนวทางการเรียนหรือ
กิจกรรม 
4.จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้   
และหรือผู้ช่วยสอน เพ่ือกระตุ้นให้
นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 
5.ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิ
ไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเป็นผู้มี
ประสบการณ์หลายปีมีจ านวน
คณาจารย์ประจ าไม่น้อยกว่า     
เกณฑ์มาตรฐาน 
6.สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็น
ผู้น าในทางวิชาการ และ/หรือ เป็น

1.หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ 
มาตรฐานที่ก าหนดโดยหน่วยงาน
วิชาชีพด้านวิศวกรรมอุตสาหการ  
(หากมีการก าหนด) มีความทันสมัย
และมีการปรับปรุงสม่ าเสมอ 
2.จ านวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ 
และวิชาเรียนที่มีแนวทางให้ 
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่   
ได้ด้วยตนเอง 
3.จ านวนและรายชื่อคณาจารย์ 
ประจ า ประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ และการพัฒนาอบรม    
ของอาจารย์ 
4.จ านวนบุคลากรผู้สนับสนุน        
การเรียนรู้ และจ านวนกิจกรรม       
ในการสนับสนุนการเรียนรู้ 
5.ประเมินผลการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอน และการสนับสนุน 
การเรียนรู้ของผู้สนับสนุนการเรียนรู้
โดยนักศึกษา 
6.ประเมินผลหลักสูตร             
โดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วย
อาจารย์ภายในคณะทุก 3 ปี 
7.ประเมินผลหลักสูตร 



38 

 

 
 

ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการหรือ 
ในด้านที่เก่ียวข้อง 
7.ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตร    
ให้ไปดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการ   
ที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
8.มีการประเมินหลักสูตร 
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในทุกปีและภายนอกอย่างน้อย 
ทุก 5 ปี 
9.จัดท าฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา 
อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย 
งบประมาณ ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการ  
ทุกภาคการศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูล           
ในการประเมินของคณะกรรมการ 
10.ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน     
โดยดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก  
8.ประเมินผลหลักสูตร 
โดยดุษฎีบัณฑิต ผู้ส าเร็จการศึกษา
ทุกๆ 3 ปี 
 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตร มีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน จัดให้มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์          
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทรัพยากร สื่อและช่องทางการเรียนรู้ที่เพียบพร้อม เพ่ือสนับสนุนทั้งการศึกษา            
ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน และเพ่ือการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ 

การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  
6.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต าราสื่อการเรียน     

การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุน การเรียนการสอนในชั้นเรียน 
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
      6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน          
มีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน โดยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
ห้องสมุดและสื่อสารสนเทศที่มีความเพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร รวมทั้งมีการประเมิน
ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ  

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ประสานงานกับส านักหอสมุดและห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการจัดซื้อหนังสือ ต าราที่เกี่ยวข้อง 

และวารสารเฉพาะทาง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน             
ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วม ในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ 
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ตลอดจนสื่ออ่ืนๆที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอน ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือส าหรับ
ให้ทางห้องสมุดจัดซื้อหนังสือด้วย และคณะจะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนๆ เพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์          
เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น    
      6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

เปาหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

จัดให้มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
และอุปกรณ์ทางวิศวกรรม 
อุตสาหการ ทรัพยากร สื่อและ
ช่องทางการเรียนรู้ทีเ่พียบพร้อม 
เพ่ือสนับสนุนทั้งการศึกษา 
ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน             
และเพ่ือการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่างเพียงพอมีประสิทธิภาพ 

- จัดให้มีห้องเรียนที่มีความพร้อมใช้งาน     
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน       
การบันทกึเพ่ือเตรียมจัดสร้างสื่อส าหรับ 
การทบทวนการเรียน 
- จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองท่ีมี
เครื่องมือทันสมัยและเป็นเครื่องมือวิชาชีพ
ในระดับสากล เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ    
ฝึกปฏิบัติสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพ 
- จดัให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบตัิการทดลองที่มี
ทัง้เครื่องคอมพิวเตอร์และพ้ืนทีท่ี่นักศึกษา
สามารถศึกษา ทดลอง หาความรู้เพ่ิมเติม      
ได้ด้วยตนเอง 
- จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือต ารา 
และสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ ทั้งห้องสมุด      
ทางกายภาพและทางระบบเสมือน 

- รวบรวม และจัดท าสถิติ
จ านวนเครื่องมืออุปกรณ์        
ต่อหัวนักศึกษาชั่วโมง       
การใช้งานห้องปฏิบัติการ 
และเครื่องมือต่อหัวนักศึกษา 
- จ านวนนักศึกษาลงเรียน       
ในวิชาเรียนที่มีการฝึกปฏิบัติ
ด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ 
- สถิติของจ านวนหนังสือ
ต ารา และสื่อดิจิทัลที่มี
ให้บริการ และสถิติการใช้งาน
หนังสือต ารา สื่อดิจิทัล 
- ผลส ารวจความพึงพอใจ  
ของนักศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และ
การปฏิบัติการ 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม        ใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มอค.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา การท าวิจัยและประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มอค.3 และ มอค.4 อย่างน้อยกอ่นการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา การท าวิจัยและ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนด มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน   
ใน มคอ.7 ปีท่ีผ่านมา 

- X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รบัการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก 5.0  

- - X X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - X X 

(13) นักศึกษามีงานท าภายใน 1 ปี หลังจากส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 

- - - X X 

(14) บัณฑิตได้งานท าได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ ก.พ. ก าหนด - - - X X 

หมายเหตุ : X   มีการด าเนินกิจกรรม   –  ไม่มีการด าเนนิกิจกรรม   
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
     ช่วงก่อนการสอน ควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร และ/หรือการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอน            
ควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา 

     ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง กระท า โดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะ            
เพ่ือปรับปรุง โดยก าหนดให้เป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุง
และรายงานผลต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
 1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/ประธานกรรมการบรหิารหลักสูตรและ/ทีมผู้สอน 
 1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 
 1.2.4 การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรที่ใกล้เคียงกัน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ และบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร 

ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผู้ส าเร็จการศึกษา 
2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต 
2.3 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และรายงานผลการด าเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7         

โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 

เอกสารแนบ 
 ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 ภาคผนวก ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 
ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง วิธีการและเกณฑ์การสอบ

ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก                  
 ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

และอาจารย์ผู้สอน 
 ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
 ภาคผนวก ฉ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ภาคผนวก ช คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

............................................ 

  โดยที่เห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เพ่ือให้การจัดการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเป็นไปตามความในมาตรา 
๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งก าหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                 
ราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙  จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย 
การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๙” 
  ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอน          
ผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “คณะ”  หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะที่มีหน้าที่จัดการศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “คณบดี” หมายความว่า คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการในส่วนราชการ   
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “การเทียบโอนผลการเรียน”  หมายความว่า การน าผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ
หรือจากประสบการณ์การท างานมาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๕  ให้อธิการบดี รักษาการตามข้อบังคับนี้ ให้มีอ านาจออกประกาศเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับนี ้
  กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

  ข้อ ๖  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
  ข้อ ๗  ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน เพ่ือด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
ดังนี้ 
  (๑) การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ ให้คณบดีแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับระดับ
การศึกษาและสาขาวิชาที่ขอเทียบโอนจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นคณะกรรมการ   
  (2) การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษา
ในระบบ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณบดีเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสถานประกอบการ หรือผู้แทนองค์กรวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ 
  ข้อ ๘  คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน มีหน้าที่ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนรู้และ
ประเมินความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 
  ข้อ ๙  ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และศึกษาอยู่
ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
  ข้อ ๑๐ ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๑๑  การเทียบโอนผลการเรียน ให้อยู่ในอ านาจของคณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

หมวด ๒ 
การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ 

ส่วนที่ ๑ 
การเทียบโอนระดับปริญญาตรี 

  ข้อ ๑๒  หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ระหว่าง 
การศึกษาในระบบ ระดับปริญญาตรี มีดังนี้ 

(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าท่ีส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

(2) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน และมีจ านวนหน่วยกิตเทียบเท่าหรือมากกว่าตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

(3)  รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะน ามาเทียบโอนหน่วยกิตต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า ค หรือ C  (ผล
การศึกษาพอใช้) หรือค่าระดับคะแนน  2.๐ หรือเทียบเท่า   

(4) รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของ
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 

(5) รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และระดับคะแนน
ในใบแสดงผลการศึกษา โดยไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
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ข้อ 13  ให้ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นค าร้องขอเทียบโอนพร้อมหลักฐานภายในสิบห้าวัน     
นับจากวันที่ผู้ขอเทียบโอนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นให้ถื อว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะขอเทียบโอน              
ผลการเรียน และให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ด าเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรก             
ที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในก าหนดเวลา       
ตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีเป็นผู้พิจารณาการให้เทียบโอน แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 2          
ในปีการศึกษานั้น 
  ข้อ 14 ให้มีการบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลดังนี้ 

(๑) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและค่า 
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร “TC” (Transfer Credits) ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบ
แสดงผลการศึกษา 

(๒) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ หากเป็นหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุมและต้อง 
ใช้ผลการเรียนประกอบวิชาชีพ ให้ก าหนดระดับคะแนนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอน เพ่ือน ามาคิดค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร “TC” (Transfer Credits)  
ไว้ส่วนท้ายรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา 

ส่วนที่ ๒ 
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา 

  ข้อ 1๕  หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ระหว่าง
การศึกษาในระบบ ระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้   

(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าท่ีส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

(2) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ครอบคลุม ไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน และมีจ านวนหน่วยกิตเทียบเท่าหรือมากกว่าตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 

(3) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะน ามาเทียบโอนหน่วยกิตต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า ข หรือ B          
(ผลการศึกษาดี)  หรือค่าระดับคะแนน 3.0 หรือเทียบเท่า หรือได้รับระดับคะแนน S (สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ)  

(4) รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่เกินร้อยละสี่สิบ 
ของจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ทั้งนี้ไม่นับรวมหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

(5) รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และระดับคะแนน
ในใบแสดงผลการศึกษา โดยไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
  (6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษาและลงทะเบียน
เรียนรายวิชา และวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาการค้นคว้าอิสระ ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
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  ข้อ 1๖  ให้ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นค าร้องขอเทียบโอนพร้อมหลักฐานภายในสิบห้าวันนับ
จากวันที่ผู้ขอเทียบโอนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นให้ถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะขอเทียบโอน            
ผลการเรียน  และให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนด าเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ข้อ 1๗  การบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ จะ
ไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร “TC” (Transfer 
Credits)  ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา 

หมวด 3 
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

ส่วนที่ ๑ 
การเทียบโอนระดับปริญญาตรี 

  ข้อ 18 หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู้และให้หน่วยกิต           จาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้ 

(1) วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบโอนความรู้จะกระท าได้โดยการทดสอบมาตรฐาน             
การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ และ        
การประเมินแฟ้มสะสมงาน 

(2) การเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย       
โดยรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิต  
ตลอดหลักสูตร 

(3) การขอเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาของสาขาวิชาใด ให้สาขาวิชานั้นเป็น    
ผู้ก าหนดวิธีการและการด าเนินการเทียบโอน โดยการเทียบโอนความรู้นั้นต้องรับผลการประเมินเทียบได้ไม่ต่ ากว่า
ระดับคะแนน ค หรือ C  (ผลการศึกษาพอใช้) หรือค่าระดับคะแนน 2.0 จึงจะให้นับจ านวนหน่วยกิตรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น 

(4) รายวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับ 
คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา  เว้นแต่หลักสูตรที่มี
องค์กรวิชาชีพควบคุม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดขององค์กรวิชาชีพนั้น 
  ข้อ 19 การบันทึกผลการเทียบโอน ให้บันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังนี้ 

(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐานให้บันทึกอักษร “CS”  (Credits from Standardized Tests) 
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกอักษร “CE” (Credits 

from Examination) 
(3) หน่วยกิตท่ีได้จากการประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ  

ให้บันทึกอักษร “CT” (Credits from Training) 
 

(4) หน่วยกิตท่ีได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกอักษร “CP” (Credits from Portfolio) 
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  การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคแรก ให้บันทึกไว้ส่วนท้ายของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ เว้นแต่หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม  และต้องใช้ผลการเรียนประกอบการ    ขอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ก าหนดระดับคะแนนในรายวิชา หรือกลุ่มวิชาเพ่ือน ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ประจ าภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกอักษร “PL” (Prior Learning) ไว้ส่วนท้ายรายวิชาที่เทียบ
โอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา 

ส่วนที่ ๒ 
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา 

  ข้อ ๒0 หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู้และให้หน่วยกิตจาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 

(1) วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบโอนความรู้กระท าได้โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี 
ประกอบด้วยการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ 
การประเมินการจัดการการศึกษา หรือ ฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ การประเมินแฟ้มสะสมงานการแสดงผล
งานอันเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจก าหนดวิธีการประเมินในรูปแบบอ่ืนก็ได้ที่ มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับปรัชญาของแต่ละหลักสูตร 

(2) การเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาที่มีหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบ 
ของจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่นับรวมหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ 

(3) การเทียบโอนความรู้   ต้องได้รับผลการประเมินเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน B              
(ผลการศึกษาดี) หรือค่าระดับคะแนน 3.0 ขึ้นไป จึงจะสามารถนับจ านวนหน่วยกิตท่ีขอเทียบโอนได้ 
  (4) รายวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม  
  ข้อ ๒1 ให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ด าเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรก            
ที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ขอเทียบโอนได้ทราบจ านวนรายวิชาที่เทียบโอนได้และรายวิชาที่ต้องศึกษา
เพ่ิมเติมตามหลักสูตร 
  ข้อ ๒2 การบันทึกผลการเทียบโอน ให้บันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังนี้ 

(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกอักษร “CS” (Credits from Standardized Tests)  
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกอักษร “CE” (Credits 

from Examination) 
(3) หน่วยกิตท่ีได้จากการประเมินการจัดการศึกษาหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ให้ 

บันทึกอักษร “CT” (Credits from Training) 
(4) หน่วยกิตที่ ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึก อักษร “CP” (Credits from 

Portfolio) 
 
  การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคก่อน ให้บันทึกไว้ส่วนบนของรายวิชา        
ที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา 
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   ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  เมษายน  พ.ศ.  255๙ 

 

 

 

       (ศาสตราจารย์ไชยยศ  เหมะรัชตะ) 
       นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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ภาคผนวก ค 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง วิธีการและเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และอาจารย์ผู้สอน 

ชื่อ - นามสกุล นายณัฐวรพล  รัชสิริวัชรบุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  

การศึกษา Ph.D. (Engineering Management) 
University of Missouri-Rolla, USA., 1999    
M.Sc. (Engineering Management) 
University of Missouri-Rolla, USA., 1996 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537  

 สังกัดหน่วยงาน  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม     
   เพ่ือความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
   โทรศัพท์ 02-9132424 
   Email : natworapol.r@rmutp.ac.th 

สมาคมวิชาชีพ/ - รองเลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
บริการชุมชน  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 - ผู้แทนประเทศไทยในกรรมการวิชาการมาตรฐาน 
  การออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม (IEC/TC111 WG2) 
 - กรรมการวิชาการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม  
  กว. 1008 
 - ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย 
 - อนุกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
 เพ่ือความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม     
 เพ่ือความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พ.ศ. 2543 - 2550 ผู้บรรยายพิเศษ และท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์                     
  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
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 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
พ.ศ. 2544 - 2548 ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาการจัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. 2545 - 2546 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยี 
 สารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2545 - 2550 ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และเทคโนโลยีพลังงาน 
 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2545 - 2547 อนุกรรมการก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  
 สาขาช่างควบคุมเครื่องเจียระไน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
พ.ศ. 2544 - 2550 ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาคอมพิวเตอร์การจัดการงานวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
พ.ศ. 2539 - 2542 Research Assistant, Computer Integrated  
 Manufacturing Lab, University of Missouri-Rolla, USA.  

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
บทความวิจัย 

1. พงษ์ชัย พงษ์ชวลิต และ ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล. การก าหนดแนวทางการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 
ส าหรับโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย โดยใช้การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร       
ตามแนวทางขององค์การบริหารและจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). การประชุมวิชาการด้าน      
การพัฒนาการด าเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2558, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 12 พฤษภาคม 2558, 3-9. 

2. จิระยุทธ เปี่ยมคุ้ม และ ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล. การก าหนดแนวทางการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
ส าหรับธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กโดยใช้การประเมินคารบ์อนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ตามแนวทางขององค์การ
บริหารและจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการด าเนินงาน     
ทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2558, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 12 พฤษภาคม 2558, 103-120. 

3. สุรพล ถาวรปัญญรัศมี และ ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์      
ทางรังสีวินิจฉัย กรณีศึกษาบริษัท พรีไซซ์เมดิคอลซิสเท็ม จ ากัด   การประชุมวิชาการด้านการพัฒนา          
การด าเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่  6 ประจ าปี 2558, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ             
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 12 พฤษภาคม 2558, 2-15. 
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4. ไพศาล พุ่มพงษ์ และ ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล. การลดของเสียจากกระบวนการผลิตยางนอกรถจักรยาน        
โดยเทคนิคซิกส์ ซิกม่า. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการ
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2557, สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  สภาอุตสาหกรรม        
แห่งประเทศไทย และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความ
ยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 14-15 ตุลาคม 2557, 10-25. 

5. พิจารณ์ สุริยวงศ์, ปริญญ์ บุญกนิษฐ, ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล,และ สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
บล็อกก่อผนังจากวัสดุที่เหลือใช้. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและ        
การจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2557, สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 14-15 ตุลาคม 2557, 5-18. 

6. ภาณุวัฒน์ เพ็ชรใส, ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ส าหรับองค์กร โดยการบริหารจัดการพลังงานในโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า : กรณีศึกษา บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ 
จ ากัด การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน       
ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2557, สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร, 14-15 ตุลาคม 2557, 103-135. 

7. ณรงค์ เจริญสุข, สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ, ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ. การบริหารความเสี่ยง
จากอันตรายของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาน         
ทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2557, สถาบันสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 14-15 ตุลาคม 2557,    
2-15. 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้สอน 

 
 ชื่อ - นามสกุล นายปริญญ์   บุญกนิษฐ 

 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

 การศึกษา ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552 
  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
                                 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545 

อส.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
(อันดับหนึ่ง เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2541 

 สังกัดหน่วยงาน  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม     
   เพ่ือความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
   โทรศัพท์ 02-9132424 

    ประวัติการท างาน   
 พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม    
   เพ่ือความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 พ.ศ. 2556 - 2558 ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จ ากัด 
 พ.ศ. 2549 - 2550 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 พ.ศ. 2550 - 2551 ผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมโครงการ Machine Fund 
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 พ.ศ. 2550 นักวิจัยพิเศษสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
  โครงการ Green Camp และโครงการ TLC 
 พ.ศ. 2550 นักวิจัยพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ MTEC (CTAP)  
  โครงการ EuSPF  

 ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 บทความวิจัย    

1. อนุษรา ค าสาร และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ. การประยุกต์ใช้ Material & Waste Flow Analysis ร่วมกับ 
AHP ในการคัดเลือกศักยภาพของเสียอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ: กรณีศึกษานิคม
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อุตสาหกรรมภาคเหนือ. การประชุมสหวิทยาการศึกษาครั้งที่ 3, สถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่น ,              
15 พฤษภาคม 2558, 2-13. 

2. นพวรรณ เจริญกิจ และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ. การออกแบบระบบบาร์โค้ดเพ่ือควบคุมชิ้นงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมฟอกย้อมและตกแต่งผ้าผืน, การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53, 
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 -6 กุมภาพันธ์ 2558,     
110-128. 

3. เสกสรร กันธรส และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ. กระบวนการสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกแนวทาง        
การบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรม กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมบางปู. การประชุมวิชาการ         
ด้านการพัฒนาการด าเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2558, ภาควิชาวิศวกรรม           
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 12 พฤษภาคม 2558, 55-68. 

4. ศุภการ ตรีชัยชญาการ และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกส าหรับใช้งานภายนอกจาก
กากอุตสาหกรรม. การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการด าเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 
ประจ าปี 2558, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,          
12 พฤษภาคม 2558, 111-132. 

5. รัชนี ปาสาณพันธ์ และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ. การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบไฟฟ้า       
ในโรงงานอุตสาหกรรม. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2557            
(IE Network Conference 2014), สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 30-31 ตุลาคม 2557, 69-78. 

6. รังสี จุลโพธิ์ทอง และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ. การพัฒนาแม่พิมพ์ต้นแบบส าหรับผลิตชิ้นงานด้านในส่วนหลัง
ของรถยนต์ด้วยเทคนิคการจ าลองการตัดขณะขึ้นรูป. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประจ าปี พ.ศ.2557 (IE Network Conference 2014), สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,  30-31 ตุลาคม 2557, 15-29. 

7. แสนศักดิ์ ภาคล าเจียก และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ. การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ ด้วยแนวคิดการผลิต  
แบบลีน กรณีศึกษา : บริษัท ซีวิก้า (ประเทศไทย) จ ากัด. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประจ าปี พ.ศ.2557 (IE Network Conference 2014), สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์       
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 30-31 ตุลาคม 2557, 33-45. 

8. แสนศักดิ์  ภาคล าเจียก และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ . การพัฒนากระบวนการจัดซื้อสี เขียวที่ยั่ งยืน                  
ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา ผู้ส่งมอบอุตสาหกรรมโลหะปั้มขึ้นรูป. การประชุม
วิชาการและน าเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจ าปี 
2557, สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลพระนคร, 14-15 ตุลาคม 2557, 67-88. 
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9. ค านวณ วงค์สวัสดิ์ และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ. การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเครื่อง ชิลเลอร์ด้วย    
การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ควบคุมการท างานของคอมเพรสเซอร์      
แบบลูกสูบ กรณีศึกษา บริษัทอุตสาหกรรมนมไทย จ ากัด. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาน        
ทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2557, สถาบัน
สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ,       
14-15 ตุลาคม 2557, 36-48. 

10. พรรัตน์ ศรีพัฒน์ และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ. กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้หลักการของลีน ซิกม่า ในกระบวนการ
ติดตั้งแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่งอ่าวไทย. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิศวกรรม 
นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2557, สถาบันสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต              
สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ,       
14-15 ตุลาคม 2557, 11-19. 

11. P. Boonkanit, W. Pansong, "Design of Experiment of High Pressure Steel Tank Using Tandem 
Submerged Arc Welding", Applied Mechanics and Materials, Vol. 848, pp. 11-14, 2016 

12. P.  Boonkanit, S.  Parklumjiek, "The Improvement of Metal Stamping Procurement Process" , 
Applied Mechanics and Materials, Vol. 848, pp. 255-258, 2016 

13. P.  Boonkanit, N. Charoenkid, "Expert System Software for Production Planning and Quality 
Control in Bleaching Dyeing and Finishing Process of Textiles Industry" , Applied Mechanics 
and Materials, Vol. 848, pp. 259-262, 2016 

14. P.  Boonkanit, S.  Kantharos, " An AHP for Prioritizing and Selecting Industrial Waste 
Management Method Case Study:  Map Ta Phut Industrial Estate" , Applied Mechanics and 
Materials, Vol. 848, pp. 251-254, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
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